Informace pro občany č.1/2008
Obecní úřad a zastupitelstvo
Zastupitelstvo obce na svém třetím letošním řádném zasedání dne 12. března schválilo obecní
rozpočet vyrovnaný ve výši příjmů i výdajů částkou 3. 890.000 korun.
Pro zajímavost vybíráme některé položky z výdajů:
škola + školka
227. 200 kč
rekonstrukce obecního rozhlasu
196. 000 kč
oprava veřej. osvětlení
125.000 kč
kulturní akce (pouť, výlet , setkání důchodců ,103.000 kč
sklepní akce, vánoce, posl.leč)
oprava stodůlky
80.000 kč
nákup pozemků
120.000 kč
zásahová jednotka + SDH
57. 000 kč
komunální odpad
120.000 kč
Nebezpečný , tříděný a jiný odpad
33. 700 kč
spořící účet - kanalizace
701.000 kč
příprava kanalizace
591. 300 kč
činnost VPP + veř. zeleň
368.400 kč
notář. služby, posudky, zaměření, projekty
80.800 kč
Starostou obce bylo podáno několik žádostí o dotace
- žádost na vybudování víceúčelového hřiště z programu Oranžové hřiště ve výši 2 mil.
korun. Obec nebyla pro letošní rok vybrána ,ale žádost se podá opět .
- žádost z Nadace ČEZ o dotaci na opravu knihovny v hodnotě 328.643 kč. Příspěvek
jsme nedostali.
- žádost o 20 tisíc kč od JMK na pouť a vysvěcení kapličky . Výsledek bude znám až
v měsíci květnu,ale je přislíbeno radou JMK 15.000,- žádost o 27 tisíc kč z JMK na oslavu založení oddílu mladých hasičů. Dotace nebyla
přidělena.
- žádost o 18 tisíc kč z JMK na opravu kapličky na Želetice. Výsledek bude znám v měsíci
květnu,ale je přislíbeno radou JMK 10.000,- žádost o 5 tisíc kč od firmy REMONDIS na výlet . Peníze byly přislíbeny, ale zatím
nebyla uzavřena smlouva.
-žádost o 137 tisíc z JMK na opravu rozhlasu.Výsledek bude znám v květnu ,ale radou JMK
je přislíbeno 106.000,-

Rekonstrukce NN
Na konci měsíce února počala firma ZMES rekonstrukci vedení nízkého napětí v obci.
Byly zabetonovány nové sloupy a na některých domech vyměněny stožáry a staré skříňky
pojistek za nové. V měsíci dubnu ,květnu a červnu budou práce na výměně vedení pokračovat
, střídavě bude vypnuta elektřina z trafostanic u hřiště a obce. O dalším vypínání budete jako
doposud včas informováni. Při rekonstrukci NN budou dočasně zrušeny rozvody obecního
rozhlasu. Důležité informace budou vyvěšovány na úřední desce a ve vývěsce.Prosíme
všechny občany o trpělivost.

Veřejně prospěšné práce
Pro letošní rok nám úřad práce nabídl dva pracovníky.Po usilovném jednání starosty s úřadem
práce se počet zvýšil na tři a bylo nám umožněno zaměstnat i člověka pod 50.let věku.
Od 3. března pracují na obci tito pracovníci . Pan Smeták J., Dufek Vl. a paní Střechová J.
Oproti loňsku se výrazně zvýšila dotace na jednoho pracovníka a to na 12 tisíc korun na
měsíc.Jejich práce bude spočívat v údržbě veřejné zeleně , obecního lese,opravě kapličky

,stodůlky , komínu KD,atd.. Prioritní je včasné dokončení rekonstrukce kapličky do pouti.
Rovněž se počítá s rekonstrukcí obecní stodůlky do podzimu.V prvních dnech března
pracovníci provedli experimentální výsadbu 80 kusů rychle rostoucího topolu na skládce.
Rovněž mladí hasiči pomohli obci brigádou dne 15. března sundáváním plastových
chráničů z cca 6 tisíc stromků dubu v obecním lese.

Odpady
V roce 2006 obec dostala od firmy EKO-KOM příspěvek 10. 798 kč na odvoz domovního
odpadu. Od r. 2007 se začal třídit starý papír do modrého kontejneru, bílé sklo a nápojové
kartony do pytlů. Získali jsme tímto bonus za 4 druhy tříděného odpadu a příspěvek v roce
2007 činil 17.541,50 kč. Samozřejmě se zvýšil objem tříděného odpadu a to se pozitivně
projevilo v množství odváženého komunálního odpadu. Přesto, že se zvýšila cena dopravy a
také poplatky za uložení odpadu na skládku, nebylo nutné zvýšit poplatek za popelnice.
Z toho vyplývá, že třídění odpadu má smysl a poděkování patří všem poctivým
spoluobčanům,kteří tak i činí. Do budoucna se určitě neubráníme zvýšení poplatků za
popelnice, ale pokud se naučíme odpad třídit, nárůst ceny nebude tak znatelný.

Výlet při příležitosti dne dětí
Po několika letech naplánoval obecní úřad pro děti , rodiče a všechny ostatní občany společný
výlet autobusem do ZOO a Dinoparku do Vyškova. Akce je letos naplánována místo
pravidelných sportovních dětských dnů na hřišti. Zájezd se uskuteční dne 19. července s tím,
že děti a studenti budou mít cestu a vstup do ZOO zdarma. Dospělí budou mít dopravu také
zdarma ,ale budou si hradit vstup do ZOO 130,-kč. Každé dítě musí mít svůj doprovod osoby
starší 18.let (rodiče, prarodiče, známí apod.) Výlet bude celodenní (odjezd v 8 hodin - návrat
17-18 hod.) , stravu si zajistí a uhradí každý účastník sám. Kdo se bude chtít zúčastnit musí
se nahlásit na obecním úřadě a dospělí uhradí při nahlášení 130 kč za lístek do ZOO a
Dinoparku. Termín pro přihlášení je od 10.4 do 31.května. Nezletilé děti musí přihlásit rodiče.

Kulturní a společenské akce
Další plánované kulturní akce v obci - Zapište si do kalendářů :
30. dubna večer Pálení čarodějnic
3. května odpoledne Okrsek SDH muži + ženy
28. června odpoledne Setkání na sklepech
12. července celý den Oslava 30. let Ml. hasičů + soutěž + zábava
19. července ráno 8 hod. Společný výlet do Vyškova
1-3.srpna Tradiční pouť (svěcení kapličky, výstava obecní kroniky)
1.srpna - odpoledne dovoz máje z lesa, večer rocková pouťová zábava
2.srpna - dopoledne stavění máje, výstava obecní kroniky, večer pouťová zábava
3.8 - ráno mše svatá v kapli , svěcení kapličky, výstava obecní kroniky, zvaní po vsi
odpoledne slavnostní zavádění pod májou
4.října odpoledne setkání občanů důchodového věku v kulturním domě za účasti zastupitelů
6. prosince večer Poslední leč
21. prosince odpoledne Vánoční besídka + rozsvěcování ván. stromu
31. prosince večer Oslava příchodu Nového roku
únor 2009 Masopust-už nyní si začněte připravovat masky
Z tohoto kalendáře akcí je jasně patrné, že v obci společenský život funguje,dále se rozšiřuje
počet akcí a každý občan má na výběr , kterou akci podpoří svojí účastí. Organizátoři si
hojnou účast na akcích jistě zaslouží a za starosti s pořádáním jim patří velký dík.
PS:Prosíme odběratele pitné vody ,aby přišli zaplatit vodné do 20.dubna 2008
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